
Information till scouten 

 

Sista inbetalningen: Sista inbetalningsdagen är den 30 juni 2022.   

Alla får en faktura av kassören på resterande av avgiften. 

 

Flygbiljett: Är bokade och betalda. Per-Olof Norén har dem. 

 

Bagage: Max 23kg + På denna resa ingår endast ett personligt föremål 

typ Kånken. All eventuell övervikt får var och en betala själv. Alla 

måste bära sin egen utrustning. 

 

Flygresan: Mat ingår ej i flygresan. Dock finns det lättare mat att 

handla under flygresan. Detta får var och en bekosta själva. 

 

Klädsel: Vid avresa gäller scoutskjorta och slips/sölja.  

Hemresa sker i privata kläder. 

 

Pass: Alla måste kontrollera att deras pass är giltiga under restiden. 

 

European Health Insurance Card: Alla måste beställa kortet från 

försäkringskassan. Kostar inget. Detta kort skall medtagas på resan. 

 

Reseförsäkring: Scouternas olycksfallsförsäkring gäller men medtag 

gärna hemförsäkringens reseförsäkring. I Övrigt får man själva lösa en 

reseförsäkring om man vill. 

 

Resplanen: Se nedan. 

 

Inarbetade gruppengar (1500kr): Alla skall arbeta in 1500kr till den 

gemensamma kassan. Vi kommer att under tiden som är kvar innan 

resan leta olika jobb och försäljningssaker. Vi skall diskutera det 

närmare den 3/11. Man kan använda sina redan intjänade lägerpengar 

också till att få ihop de 1500kr. 

 

Hälsokort: Delas ut den 3/11 och skall lämnas in så fort som möjligt. 

Bränns efter resan. 

 

Alkoholregler: 18 år är åldersgränsen för alkohol i Portugal. 



Pengar: I Portugal använder man Euro. Ett tips är att växla en del 

innan resan och ha exempel ett VISA-kort med. Kontanterna behövs 

framför allt på lägret och caféer ute på landet. Annars går det bra med 

kort. 

 

Hur mycket skall jag ha med? Vi återkommer med det på 

föräldraträffen den 17/5 kl 18.30.  

 

Vad kostar ett restaurangbesök ca:  

Måltid, billig restaurang 80 SEK (55-120) 

Måltid för 2 personer, mellanklass restaurang, tre-rätters 300 

SEK (240-549) 

McMeal på McDonalds (eller motsvarande Combo måltid) 60 

SEK (59-70) 

Cola/Pepsi (0,33 liters flaska) 13 SEK (10-20) 

Vatten (0,33 liters flaska) 9.50 SEK (7-15) 

Cappuccino 14 SEK (7-30) 

Emballage till ryggsäcken: Ett tips är att ta en påse om ryggsäcken 

så den inte förstörs under flygtransporten. 

 

Gruppfotografering: Sker i samband med föräldraträffen den 17/5.  

 

Vandrarhemsadressen den 28/7-1/8 (före lägret) 

Surf Vilas by Laneez Ericeira  

 Rua casal Gradil, Quinta da Ouriceira S/N, Encosta da Franca, 

2655-281 Ericeira, Portugal  

https://laneezericeira.com/home/surf-villas/ 

 

https://www.booking.com/hotel/pt/ericeira-villa.html?dksc=2&aid=375026&label=postbooking_confemail#map_opened-hotel_address


 
 

Grillkväll: lördagen den 30/7 kommer vi att åka buss från Ericeira till 

Alvarinhos. Där kommer vi besöka en Portugisisk familj och se hur de 

bor. På kvällen kommer vi att en grillkväll i deras trädgård. 

 

Sintra: söndagen den 31/7 kommer vi att åka buss från Ericeira till 

Sintra. I Sintra kommer vi att besöka slottet. 
 


